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Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for
2016-2019:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
3. Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen
2015-2018.
4. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og
lønnsvekst og demografiske endringer (befolkningsvekst og endret
alderssammensetning). Endringer fra 2015 til 2016 i gjeldende økonomiplan og
videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport 2015, jf. saksframlegget, innarbeides
imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.

2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
3. Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 2015-2018.
4. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra 2015 til
2016 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport 2015, jf.
saksframlegget, innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden
3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å ta saken til orientering.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Arbeidet med neste økonomiplan startet opp med budsjettseminar 2. og 3. juni, hvor de ulike
sektorene ble gjennomgått. Presentasjonen følger som vedlegg til denne saken.
Rådmannen legger fram sitt forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 den
11. november 2015. Hensikten med dette saksframlegget er å trekke opp noen overordnede
rammer for det videre arbeidet, og å få et best mulig grunnlag for at rådmannens forslag skal
være tilpasset politiske ønsker og prioriteringer.
Det vil også komme viktige føringer utenfra før rådmannen legger fram sitt forslag. Særlig
Regjeringens forslag til statsbudsjett er sentralt, og vil kunne endre forutsetningene i forhold til
dagens bilde. Det gjør at denne saken ikke kan være bindende, men at føringene vil bli
innarbeidet så langt som mulig.
Saksutredning:
1. OVERORDNET ØKONOMI (BUDSJETTSKJEMA 1A)
1.1 Frie inntekter
Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell. I siste versjon, som ble publisert
18. juni 2015, anslås det at Søgne kommunes inntekter vil øke med 10,2 mill. kroner. Dette er i
tråd med anslag på budsjettseminaret. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst med i
størrelsesorden 15 mill. kroner vil komme i tillegg.
1.2 Eiendomsskatt
Dagens innretning av eiendomsskatten forventes å gi inntekter i 2016 på ca. 18,5 mill. kroner,
dvs. en økning på 0,5 mill. kroner fra budsjetterte inntekter i 2015. Hvis en for eksempel skulle
endret bunnfradraget med 100 000 kroner anslås det å endre inntekten med 1 mill. kroner.
Rådmannen vil i utgangspunktet legge opp til uendret eiendomsskatt.
1.3 Finansinntekter og -utgifter
Finansinntekter og -utgifter inkluderer utbytte, avkastning fra Søgne kommunes
forvaltningsfond, renteutgifter og avdrag.
Utbyttemodellen for Agder Energi er endret, slik at vi allerede vet hva utbyttet for 2016 vil bli
dersom styret og generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med fastsatt utbyttepolitikk. Dette vil
gi et utbytte i 2016 på 10,45 mill. kroner, en økning på 0,2 mill. kroner fra budsjett 2015. Det
er ikke lagt til grunn utbytte fra andre selskaper.

Avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond svinger. Det er imidlertid ikke noe som
tilsier at en bør endre budsjetteringsprinsippene de siste årene, og det legges opp til fortsatt å
budsjettere med en avkastning på ca. 4 prosent. Med fondets grunnkapital per 1. halvår 2015
vil det øke forventet avkastning med ca. 0,2 mill. kroner fra 2015 til drøyt 6 mill. kroner.
Kommunens lånegjeld bør nedbetales i takt med eiendelenes verditap. Dette tilsier at årlige
avdrag bør være på linje med avskrivningene. Avskrivningene for 2014 var på 26 mill. kroner.
Dette innebærer at avdragene i 2016 bør økes med 1 mill. kroner, fra 25 til 26 mill. kroner.
Foreløpige prognoser tyder på at budsjetterte renteutgifter kan reduseres med omtrent samme
beløp. Budsjetterte renteutgifter må imidlertid vurderes ut fra markedssituasjonen noen
måneder fram i tid.
1.4 Overføring til investeringer (netto driftsresultat)
Kommunen står foran store investeringer, og bør finansiere deler av disse fra egne driftsmidler.
Økt overføring fra drift til investeringer vil også øke netto driftsresultat.
I inneværende år er det budsjettert med en overføring fra drift til investering på 5,45 mill.
kroner, tilsvarende ca. 0,8 prosent av brutto driftsinntekter1. I gjeldende økonomiplanen er det
lagt opp til å øke dette med ca. 6 mill. kroner i 2016. Dette vil gi et netto driftsresultat på ca.
11,5 mill. kroner tilsvarende 1,6 prosent av brutto driftsinntekter.
Kommende investeringer forventes å øke årlige rente- og avdragsutgifter med i alle fall 10
mill. kroner. Dagens rentenivå er historisk lavt og en aldrende befolkning kan gi
investeringsbehov utover det som allerede er planlagt. Dette innebærer risiko for at
kapitalkostnadene også vil øke utover dette. Dette tilsier at en bør prioritere å øke netto
driftsresultat. For det første vil finansiering av investeringer fra drift i seg selv redusere
lånebehovet. For det andre tilsier hensynet til forutsigbarhet for enhetene at det er bedre å
holde igjen de neste par årene enn å øke driftsutgiftene kortsiktig for så å måtte kutte noen år
fram i tid.
Det foreslås å ta sikte på et netto driftsresultat i 2016 på nivå med forutsetningene i
økonomiplanen for 2015-2018 (11,5 mill. kroner). Dette vil bli krevende å oppnå, slik at det
kan bli aktuelt å redusere dette noe.
1.5 Oppsummering av overordnede rammer
Overføringen til enhetene vil øke med i størrelsesorden 6 mill. kroner hvis de overordnede
inntektene og utgiftene endres i tråd med ovennevnte, og overføring fra drift til investeringer
økes til 11,5 mill. kroner. Pris- og lønnskompensasjon vil komme i tillegg.
2. ENHETENES BUDSJETTRAMMER (BUDSJETTSKJEMA 1B)
2.1 Generelt - Pensjon, pris- og lønnsvekst

1

Inkluderer ikke 2,5 mill. kroner som tas fra disposisjonsfond for betaling av egenkapitalinnskudd i KLP.

Kommuneproposisjonen sier at en del av veksten i frie inntekter er ment å dekke økte
pensjonskostnader. For Søgne kommunes del antas dette å utgjøre ca. 2 mill. kroner.
Utover pensjon forutsettes pris- og lønnsveksten å bli kompensert gjennom den såkalte
deflatoren. Erfaringsmessig blir ikke veksten alltid fullt ut kompensert, slik at det er en risiko
for at også ordinære pris- og lønnsvekst vil spise av handlingsrommet.
2.2 Skole
Antall elever i de kommunale skolene ligger an til å bli redusert med ca. 20 fra 2015 til 2016.
En teknisk beregning hvor skolenes budsjetter nedjusteres i tråd med fallende elevtall gir en
reduksjon på ca. 2 mill. kroner. En slik endring i elevtall vil også redusere kommunens
inntekter knyttet til aldersgruppen 6-15 år med ca. 2 mill. kroner.
Alle endringer i dette saksframlegget er i forhold til opprinnelig budsjett for 2015. Som følge
av fokuset på forebyggende arbeid er det foreløpig lagt til grunn at tillegget på 1 mill. kroner i
første tertialrapport knyttet til styrking av det sosiale miljøet videreføres.
Dagens ressursbruk per elev i de kommunale skolene er på nivå med sammenlignbare
kommuner (kostra-tall).
2.3 Barnehage
Antall barnehagebarn er vanskeligere å anslå enn antall skoleelever, siden fødselstallene kan
variere fra år til år. Foreløpige anslag tilsier imidlertid at antallet vil være omtrent uendret fra
2015 til 2016. I gjeldende økonomiplan er følgende endringer lagt til grunn:
Kostnadsøkning pga. økt sats/flere barn
Nedleggelse Tomtebo og utvidelse av Sjøstjerna (nettoeffekt)
Redusert foreldrebetaling (helårsvirkning)
Sum

800 000
-1 700 000
317 000
-583 000

Det er imidlertid usikkerhet, særlig knyttet til utbetalinger til private barnehager, og anslagene
kan bli justert fram mot framleggelse av rådmannens forslag.
2.4 Pleie- og omsorg (institusjon, hjemmetjeneste og psykisk habilitering og helsearbeid)
Kostra-tall tilsier at ressursbruken i Søgne kommune er omtrent på nivå med, og sannsynligvis
litt lavere enn, sammenlignbare kommuner. Befolkningsutviklingen og endret
alderssammensetning i årene framover tilsier at utgiftsnivået innenfor pleie og omsorg vil øke.
Det er lagt inn flere endringer fra 2016 i gjeldende økonomiplan. I tillegg er det vedtatt
endringer i første tertialrapport som får virkning også for kommende år:
Bemanning av nye langtidsplasser
Økte oppholdsinntekter fra nye langtidsplasser
Utstyr til institusjonsenheten
Økte ressurser i hjemmetjenesten (3 nye stillinger)
Utvide dagsentertilbud for eldre
Hverdagsrehabilitering (helårseffekt helsefagarbeider)
Økt bevilgning til rustilbudet
Reversering av kutt mm., psykisk helsearbeid og habilitering
Gjenåpning av varmtvannsbasseng (anslått nettokostnad)
SUM

400 000
-400 000
150 000
2 000 000
700 000
100 000
250 000
1 000 000
300 000
4 500 000

I henhold til fjorårets befolkningsframskriving øker det beregnede utgiftsbehovet innenfor
pleie og omsorg med 5,5 mill. kroner fra 2015 til 2016. Allerede planlagte økninger på 4,5
mill. kroner harmonerer godt med beregnet behovsvekst.
2.5 Forebygging/Venstreforskyvning
En hovedkonklusjon fra budsjettseminaret var et klart ønske om såkalt venstreforskyvning. Det
vil si økt innsats på forebyggende tiltak og tidlig intervensjon. Ofte vil dette dreie seg om å vri
ressurser til barn og unge, men det kan også være tiltak som hverdagsrehabilitering og
aktivisering av eldre. Det ligger allerede inne flere økninger fra 2016 i gjeldende økonomiplan.
I tillegg er det forutsatt at tilleggsbevilgningen for å bedre det sosiale miljøet i skolene
videreføres:
Økt jordmorressurs
Økt helsesøsterressurs
Hverdagsrehabilitering
Psykologstilling (økt kommunal andel)
Videreføring av bevilgning for å styrke det sosiale miljøet
SUM

420 000
790 000
200 000
300 000
1 000 000
2 710 000

2.6 Teknisk sektor
Teknisk sektor skal ut fra inntektsmodellen ha en realvekst i utgiftsrammene på nivå med
befolkningsveksten, dvs. 1-2 prosent. Det ligger inne en rekke endringer i gjeldende
økonomiplan, herunder økte husleiesatser og selvkost på plan- og byggesaksgebyrer. I tillegg
forventes det at den reduksjonen av antall plan- og byggesaker vi har sett i 2015 fortsetter inn i
2016, før en igjen forventer en økning bl.a. i tilknytning til Kjellandsheia:
Overføring fra investeringer til drift vedr. vedlikehold
eiendomsporteføljen
Husleieøkning
Selvkost plan- og byggesak
Reduserte gebyrinntekter plan- og byggesak (videreføring 2015-nivå)
Flyfoto/laserscanning
Innkjøp av utstyr i arealenheten
Reduserte leieinntekter ved innflytting i Salemsveien 24
SUM

1 000 000
-800 000
-2 000 000
1 500 000
250 000
175 000
-600 000
-475 000

2.7 Øvrige budsjettområder
Barnevernstjenesten har varslet at en forventer et merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner i 2015,
men at det er stor usikkerhet. For å få et realistisk budsjett i 2016 må rammen trolig minst økes
med dette beløpet. I tillegg til løpende administrasjons- og tiltakskostnader vil det bli noen
omstillingskostnader knyttet til sammenslåing av barnevernstjenestene i Søgne, Songdalen,
Kristiansand, Lillesand og Birkenes. Hvor mye barnevernstjenestens budsjett bør økes
ytterligere må vurderes i den videre prosessen.
NAV/Sosial varslet i første tertialrapport om et forventet merforbruk i 2015 på ca. 1,7 mill.
kroner. For 2016 tas det i utgangspunktet sikte på at gjeldende budsjett videreføres. Dette
begrunnes med den sterke utgiftsveksten de siste årene, at nivået nå ser ut til å stabilisere seg
og at Søgne i 2014 lå omtrent på landssnittet. Forventet utvikling innenfor NAV vil imidlertid
bli fulgt tett og budsjettrammen må vurderes nærmere fram mot framleggelsen av
økonomiplanen.

Øvrige budsjettområder skal ut fra inntektsmodellen ha en realvekst i utgiftsrammene på nivå
med befolkningsveksten, dvs. 1-2 prosent. Dette gjelder for eksempel sentraladministrasjonen
og kulturområdet. Det er lagt noen endringer fra 2015 til 2016 i gjeldende økonomiplan.
Samlet sett går imidlertid disse endringene omtrent i balanse. Det legges til grunn for det
videre arbeidet at netto utgifter på disse områdene holdes omtrent uendret.
Rådmannens merknader:
Det er betydelig usikkerhet knyttet til kommunens framtidige inntekter. Erfaringsmessig vil det
også komme utgiftsøkninger utover det som er planlagt. Rammene som legges i denne saken
må dermed anses som retningsgivende, og ikke bindende for rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan.
Rådmannens forslag kan oppsummeres som følger (negative tall er inntekter/overskudd,
positive tall er utgifter/underskudd):
Økning i frie inntekter, eiendomsskatt og finans
Økt overføring fra drift til investeringer
Realøkning i enhetenes rammer
Økte pensjonsutgifter
Reduserte utgifter skole
Reduserte utgifter barnehage
Økte utgifter pleie og omsorg (institusjon, hjemmetjenester, psyk/hab)
Forebyggende tiltak/Venstreforskyvning
Barnevernstjenesten
Nettoøkning andre områder (teknisk, sentraladministrasjon, kultur etc.)
SUM, tallfestede endringer

-11,1 mill. kroner
6,0 mill. kroner
-5,1 mill. kroner
2,0 mill. kroner
-2,0 mill. kroner
-0,6 mill. kroner
4,5 mill. kroner
2,7 mill. kroner
1,5 mill. kroner
0 mill. kroner
3,0 mill. kroner

For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene ovenfor ca. 3 mill. kroner.
Inndekning av dette avklares i den videre prosessen. I tillegg må evt. anslagsendringer og tiltak
utover dette dekkes inn. Dette vil være krevende, særlig siden Søgne kommune jevnt over
driver effektivt sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen tar sikte på, sammen med
enhetene, å kartlegge mulige tiltak fram mot budsjettframleggelsen.
I gjeldende økonomiplan ligger det inne en økning på 1,7 mill. kroner i 2016 til såkalt
venstreforskyvning. Det meste av dette går til økt helsesøsterressurs og økt jordmorressurs. I
tillegg er det lagt til grunn videreføring fra 1. tertialrapport av 1 mill. kroner knyttet til styrking
av det sosiale miljøet i skolene. Hvis en skal få til en større satsing på forebyggende arbeid må
det enten finansieres gjennom ytterligere kutt på andre områder eller gjennom økt
eiendomsskatt. På grunnlag av at tjenestene i Søgne jevnt over drives kostnadseffektivt i
forhold til andre kommuner vil ytterligere kutt være krevende å gjennomføre og det må legges
til grunn at eventuelle utgiftsreduksjoner vil gi redusert tjenestekvalitet.
I denne saken legges det ikke opp til nye investeringer i 2016. Dette vil en eventuelt komme
tilbake til i den videre prosessen.

Vedlegg
1 Presentasjoner på budsjettseminar 02. - 03. juni 2015

ØKONOMISEMINAR 2.-3. JUNI
PROGRAM (TIDSPUNKTENE KAN BLI ENDRET):
TIRSDAG 2. JUNI:
9.00-9.15
VELKOMMEN
9.15-11.00
ØKONOMI - OVERORDNET
11.00-11.30
ADMINISTRASJON
12.30-15.30
OPPVEKST
ONSDAG 3. JUNI:
9.00-13.00
HELSE OG OMSORG (OG LUNSJ)
13.00-14.30
TEKNISK SEKTOR

Økonomiplan 2016 -2019

Økonomiplan 2016 -2019

Vi er gode!

• Innbyggerne er godt
fornøyd med
tjenestene

• De ansatte trives
• Et godt økonomisk
utgangspunkt

Tjenestekvalitet - Kommunebarometeret
Jevnt over gode resultater.
2015:
Nr. 40 av 428 på landsbasis
Nr. 2 av 15 i Vest-Agder

Tjenestekvalitet –
Brukerundersøkelser 2014 (Skala 1-6)
Tjeneste

Søgne 2014

Søgne 2012 Snitt Norge 2012

Bibliotek
Barnehage
Byggesak - Servicekontor
Byggesak
Fysio/ergoterapi
Helsestasjon
Hjemmetjenesten - dagsenter
Hjemmetjenesten
PLO-Institusjon beboere
PLO-Institusjon pårørende
Kulturskolen
Psykisk helse - brukere over 18 år
SFO
NAV- Sosial
Vann og avløp
Utviklingshemmede - brukerrepresentant
PPT- samarbeidspartnere
Skolehelsetjenesten
Interne tjenester

5,2
5,0
5,5
4,0
5,1
4,8
5,3
4,8
4,9
5,0
5,1
5,3
4,1
4,5
5,0
5,2
4,4
5,0
5,0

4,7
5,0
5,2
4,0
5,0
5,1
5,3
5,0
5,2
4,5
5,0
5,1
4,5
4,2
4,7

4,8
5,1

5,0

4,7

Snitt

4,9

4,8

4,9

4,1
5,2
5,2
5,3
4,9
5,1
4,6
5,0
5,1
4,5
4,8
4,9

Medarbeiderundersøkelse 2015
(Skala 1-6)
Organisering av arbeidet
Innhold i jobben
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid og trivsel med kollegene
Mobbing, diskriminering og varsling
Nærmeste leder
Medarbeidersamtale
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Snitt totalt

Søgne 2015 Søgne 2013 Snitt Norge
4,7
4,7
4,6
5,1
5,1
5,0
4,5
4,4
4,2
5,2
5,2
5,0
5,2
5,3
5,0
4,9
4,8
4,6
5,0
5,0
4,8
3,9
3,7
4,1
4,6
4,5
4,4
4,2
4,2
4,1
5,0
4,9
4,8
4,8
4,7
4,6
4,8
4,7
4,6

Økt handlingsrom pga petroleumsinntekter – men ikke for evig

Oljeprisen

Omslag i olje- og gassvirksomheten

Hva skjer med arbeidsledigheten

Økonomi – Disposisjon

1.Status per 2015
2.Kommuneproposisjonen –
Økonomisk opplegg for 2016

3.Utsiktene for Søgne 2016-2019

Driftsresultat 2014

Driftsresultat 2014
Riktig for 2014, men resultatet fra driften
(enhetene) var ca. 2 mill. kroner:
1. En stor del av inntektene kan ikke forventes
over tid. Vi har i tillegg lave lånerenter.
2. Store investeringer framover vil gi høyere
rentekostnader og avdrag. Selv med lav rente
vil 200 mill. kroner i økt gjeld vil øke rente- og
avdragskostnader med 10 mill. kroner hvert år
(2,5% rente og 40 års nedbetalingstid).

Driftsresultat 2014
Enhetene driver jevnt over effektivt:

Disposisjonsfondet øker

Disposisjonsfondet, fortsettelse
Vest-Agder
Åseral
Marnardal
Audnedal
Sirdal
Kvinesdal
Vennesla
Søgne
Kristiansand
Songdalen
Lyngdal
Mandal
Hægebostad
Lindesnes
Flekkefjord
Farsund

59 %
39 %
30 %
22 %
13 %
11 %
10 %
9%
7%
5%
5%
5%
5%
2%
1%

Kostra-gruppe 07
Løten
Skaun
Nannestad
Os (Hord.)
Nes (Ak.)
Eidsvoll
Sula
Orkdal
Melhus
Søgne
Klepp
Enebakk
Aurskog-Høland
Eidsberg

18 %
17 %
17 %
14 %
13 %
12 %
12 %
11 %
10 %
10 %
10 %
8%
7%
7%

Øvre Eiker
Gjesdal
Råde
Kongsvinger
Fet
Mandal
Rælingen
Hurum
Nesodden
Sørum
Sør-Odal
Lillesand
Lunner
Elverum
Malvik
Vestre Toten

6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
0%
0%

2015 – Opprinnelig og revidert budsjett
• Opprinnelig budsjett 2015:
Netto driftsresultat på ca. 5,5 mill. kroner.
• Tertialrapport

- Ingen endring i netto driftsresultat.
- Økte utbytteinntekter foreslått fordelt til
hjemmetjeneste, psyk hab og felles oppvekst.
- Mulig oppside knyttet til finansmarkedene og
fortsatt lave lånerenter.

Oppsummering av status
1. Driver effektivt og godt. Vises i resultat, kostratall, brukerundersøkelser og kommunebarometer.
2. Har opparbeidet reserver til å dekke nåværende
forpliktelser. Også noen reserver utover dette.
3. Står overfor store investeringer og økte rente- og
avdragskostnader noen år fram i tid.

Økonomi – Disposisjon

1.Status per 2015
2.Kommuneproposisjonen –
Økonomisk opplegg for 2016

3.Utsiktene for Søgne 2016-2019

Bedring internasjonalt, svakere vekst hjemme

Forventer svakere vekst framover (RNB)
1. «Fallet i oljeprisen, …, gjør Norge til en litt
mindre rik nasjon».

Forventer svakere vekst framover (RNB)
2. Aldringen av
befolkningen vil
kunne trekke veksten
i økonomien litt ned.

Forventer svakere vekst framover (RNB)
3. Veksten i produktivitet falt
tilbake.
KONKLUSJON:
«Veksten i levestandard
kan da bli litt lavere enn i
de siste fire tiårene, selv
om vi skulle ha
konjunkturene med oss og
ledigheten forblir lav».

Kommuneproposisjonen:
Økonomisk opplegg for 2016
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3,75-4,254,0-4,5 4,0-4,5

4

2014

3

2015

2

2016

1
0

Realinntektsvekst
kommunesektoren

Realvekst frie inntekter
primærkommunene

Demografi: 1,7 mrd. kroner. Pensjon: 0,9 mrd.
kroner. Annet: 1,4-1,9 mrd. kroner.

Historisk inntektsvekst for kommunene

Inntektsøkninger spises opp av ulike bindinger.

Forventninger innenfor frie inntekter
• Økt satsing på rusfeltet: 400 mill. kroner.
For Søgne ca. 800.000 kroner.
• Fleksibelt barnehageopptak: 400 mill. kr.
For Søgne ca. 800.000 kr (ca. 5 plasser).
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 200
mill. kroner. For Søgne ca. 400.000 kroner.
KS: Kommunenes totale økonomiske situasjon
… vil avgjøre den enkelte kommunes satsing.

Endringer fra 2017
• Inntektssystemet: Regjeringen vil legge fram
en helhetlig gjennomgang av alle elementene
i inntektssystemet, også sett i sammenheng
med kommunereformen.
• Selskapsskatt til kommunene:
- Ny modell, belønnes for vekst i næringsvirks.
- Basert på 2011-2014: Liten effekt for Søgne.

Økonomi – Disposisjon

1.Status per 2015
2.Kommuneproposisjonen –
Økonomisk opplegg for 2016

3.Utsiktene for Søgne 2016-2019

Hovedoversikt 2016
Opprinnelig
budsjett 2014

Opprinnelig
budsjett 2015

Anslag 2016

Økning 15-16

Skatt på inntekt og formue

-254 741

-261 666

-264 216

-2 550

Ordinært rammetilskudd

-247 883

-250 160

-257 660

-7 500

-18 600

-18 000

-18 400

-400

-3 268

-3 074

-3 074

0

-524 492

-532 900

-543 350

-10 450

-18 100

-19 600

-19 750

-150

-11 900

-10 300

-10 450

-150

-5 300

-5 800

-5 800

0

-900

-3 500

-3 500

0

Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

17 580

18 100

17 100

-1 000

Avdrag på lån

25 000

25 000

26 000

1 000

Bruk av disposisjonsfond

0

-2 500

-2 500

0

Avsetning til disposisjonsfond

0

0

0

0

456

7 950

14 000

6 050

-499 556

-503 950

-508 500

-4 550

Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Utbytte fra Agder Energi
Avkastning forvaltningsfond
Rennteinntekter

Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift

Frie inntekter (72% av inntektene)
Rammetilskudd i 2016 beregnes ut fra folketall
og alderssammensetning per 1. juli 2015:
3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
14
14
15

Søgne
Landet

0,3 %
0,4 %

0,6 %
0,2 %

0,1 %
0,2 %

Skatteinntekter avhenger i stor grad av
nasjonale tall pga inntektsutjevning.

Perioden

1,0 %
0,8 %

Eiendomsskatt
• Forventes å gi inntekter på 18,4 mill. kr. i 2016,
forutsatt uendret innretning. Økning fra 2015budsjettet på 400 000 kroner.
• Videre økning av bunnfradraget med 100 000
kroner anslås å koste ca. 1 mill. kroner.
Tilsvarende vil en reduksjon av bunnfradraget
med 100 000 kroner gi ca. 1 mill. høyere
inntekter.

Eiendomsskatt – statistikk (2014)
• 245 hadde eiendomsskatt på boliger (2013: 217).
• Gjennomsnittlig skattesats var 5,8 promille.
• 93 kommuner hadde bunnfradrag, i gjennomsnitt
280 000 kroner. 4 kommuner høyere enn Søgne.
• Gjennomsnittlig skatt for sentrumsnær enebolig
på 120 m2: 3 300 kroner. Søgne: 4 500 kroner (gitt
verdi 3,5 mill. kroner). Høyeste kommune 8 000 kr.
• Søgne har lav sats og høyt bunnfradrag, men
høyere verdi på boligene enn snittet.

Utgiftssiden 2016

Skole - Antall barn per årskull i Søgne
Antall barn per årskull
200
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134 132

100

147
130

142 148

185
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166
147

145

156

116

50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Elevtall i kommunale skoler (anslag)
Klasse
1.-7. klasse
8.-10. klasse
SUM

Antall elever Antall elever
2014/2015 2015/2016

963
427
1 390

964
406
1 370

Antall elever
2016/2017

980
370
1 350

Skolene forventes å ha 20 færre elever i 2016 enn i
2015. Skal gi ca. 2 mill. kroner i reduserte utgifter
(100.000 pr elev). Omfordeling fra ungdoms- til
barneskoler.

Antall barn i barnehagealder (anslag)
Alder
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
Sum

Antall barn
2014/2015

Antall barn
2015/2016

Antall barn
2016/2017

136
156
136
139
149
716

117
136
156
136
139
684

135
117
136
156
136
680

Større usikkerhet enn skole, men tilsier ikke økning.

Antall eldre (anslag)

67-79 år
80-89 år
90 år+
SUM

2014
1 018
292
56
1 366

2015
1 046
306
53
1 405

Økning
14-15

Anslag
2016

Økning
15-16

28
14
-3
39

1 084
324
54
1 462

38
18
1
57

Beregning fra Agenda Kaupang anslo utgiftsøkning
på 5,5 mill. kroner til pleie og omsorg fra 2015 til
2016.

Utgiftssiden 2016 - Økonomiplan
Enhet
Barnehage
Barnehage
Kvalifiseringsenh.
Helseenheten
Helseenheten
Helseenheten
Helse/Hjemmetj.
Administrasjonsavd
Administrasjonsavd

Tiltak
Økning
Økte satser/flere barn
800
Redusert foreldrebet. (helårsv.)
100
Helårlig introprogram
125
Jordmor
420
Helsesøster
790
Psykologstilling
300
Hverdagsrehabilitering
200
Økt stilling IT (helårseffekt)
300
Kulturelle aktiviteter bibliotek
100

Utgiftssiden 2016 - Økonomiplan
Enhet
Institusjon
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Psykisk helse/hab.
Arealenheten
Arealenheten
Eiendomsenheten
SUM ØKNINGER

Tiltak
Innkjøp av utstyr
Økte ressurser (generelt)
Utvide dagsenter eldre
Styrke rusarbeidet
Flyfoto/laserscanning
Innkjøp av utstyr
Vedlikehold

Økning
150
500
700
250
250
175
1 000
6 160

Utgiftssiden 2016 - Økonomiplan
Enhet
Administrasjonsavd
Barnehage
Kulturenheten

Tiltak
Ikke valg i 2016
Helårseffekt Tomtebo
Ettårige tiltak

Arealenheten
Selvkost plan og byggesak
Ingeniørvesenet
Reduserte leieutgifter
Eiendomsenheten Husleieøkning
Sentraladm.
E-handel
Sentraladm.
Tilskudd menigheten
SUM INNSPARINGER

Reduksjon
-200
-1 700
-100
-2 000
-600
-800
-100
-200
-5 700

Utgiftssiden 2016 –
Endringer etter økonomiplanen
Enhet
Hjemmetjenesten
Enhet for psykisk
helse og hablitering
Oppvekst
Arealenheten
SUM

Tiltak
3 nye årsverk (tertial)
Ikke videreføre
servicegruppa (tertial).
Økning ressurskr. brukere.
Felles oppvekst (tertial)
Reduserte gebyrinntekter

Reduksjon
1 500
1 500

1 000
1 500
5 500

Sektorvis fordeling (netto utgifter)

Sektor
Oppvekst
Helse/omsorg
Teknisk
Sentraladm.,
inkl. adm. avd.
SUM

Økning Reduksjon

Netto
Ihht
økning framskriving

1,9
6,5
2,9
0,4

-1,8
0,0
-3,4
-0,5

0,1
6,5
-0,5
-0,1

-1,6
5,5
0,8
0,6

12,7

-5,7

6,0

5,3

Driftsbudsjettet 2016
Usikre elementer som ikke er innarbeidet:
•
•
•
•
•

Pris- og lønnsvekst. Dekker deflator økningen?
Frie inntekter. Skatteinntekter/befolkningsvekst?
Barnevern. Realistisk budsjett? Felles barnevern.
NAV/Sosial. Realistisk budsjett?
Barnehage. Trinnvis utbygging. Utvidelse av
Vedderheia vil øke tilskudd med ca. 4,5 mill. kr.

Nye tiltak utover økonomiplan/tertialrapport er
ikke innarbeidet.

Oppsummering driftsregnskap
Mill. kr.

Økte netto inntekter (realøkning)
Finansiering investeringer (økt driftsres.)
Disponibelt til enhetene
Planlagte endringer i økonomiplan (netto)
Videreføring av endringer i tertialrapport
Økte pensjonsutgifter
Disponert
SUM

10,6
6,1
4,5
0,5
5,5
2,0
9,0
-3,5

Investeringsbudsjett - Investeringsplan

2016
Kommunale bygg
65
Veier
1
IT
3
Vann/avløp
8
Andre inv.
5
SUM
82

2017 2018 SUM
254
4 322
1
1
3
3
3
9
8
11
27
6
7
18
272
26 380

Investeringsbudsjett - Finansiering
Område
2016
Lån
52
Momskomp.
14
Egenkapital
16
Tilskudd/refusjon
0
SUM
82

2017 2018 SUM
166
5 223
51
2
67
15
18
50
39
0
39
272
26 380

Budsjetterte avdrag 2016-2018 er 81 mill.
kroner. Netto økt gjeld på 142 mill. kroner.

Investeringsbudsjett
Investeringer utover økonomiplanen?
• Kjellandsheia. Barnehagebehovsplan: «Det
planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia
med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området». Annet?

• Boliger/institusjonsplasser? Eldre, psykiatri,
rus, psykisk utviklingshemmede,
flyktningeboliger.
• …

I 2017 gir planen gjeld på ca. 100% av innt.

Økte kapitalkostnader
200 mill. kroner mer lånegjeld gir ca. 10 mill.
kroner høyere avdrag og renteutgifter hvert år:
• Nedbetalingstid på 40 år gir årlige avdrag på
ca. 4 mill. kroner.
• 2,5 prosent rente gir årlige renteutgifter ca. 4
mill. kroner.
I tillegg økt sårbarhet ved renteøkninger.

Spørsmål:

1. Hvor store investeringer skal finansieres
fra drift i 2016 og i resten av
økonomiplanperioden? Dvs. hvor stort skal
netto driftsresultat være.

2. Er de endringene for 2016 i gjeldende
økonomiplan og tertialrapporten i tråd med
nåværende politiske prioriteringer? Eller
bør midlene fordeles annerledes basert på
dagens utfordringsbilde?

Spørsmål:

3. Skal eiendomsskatten endres?

4. Hvilket nivå skal investeringene ligge på?

Videre prosess, politisk
Dato
2.-3. juni
26. august

Hendelse
Budsjettseminar
Formannskap. Foreløpig behandling av
overordnede rammer.
16. september Formannskap. Behandling av sak om
overordnede rammer.
11. november Presentasjon av rådmannens forslag 911.30. Gjennomgang med tjenesteutvalg,
formannskap og gruppeledere fra kl. 12.
16. november Eldrerådet

Videre prosess, politisk
Dato
Hendelse
17. november Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
18. november Søgne barne- og ungdomsråd
18. november Formannskapet. Foreløpig behandling.
24. november Administrasjonsutvalget
25. november Tjenesteutvalget
2. desember Formannskapet. Innstilling til Kommunest.
17. desember Kommunestyret

Administrasjonsavdelingen
Økonomiseminar 2. juni -15
Monica Nordnes

Administrasjonsavdelingen
Personal

Pr. 01.06.15
19,9 årsverk
Bibliotek

Lønn

Servicetorg

Arkiv

Politisk
sekretariat

IKT

Mål
Hovedmålet er å levere best mulig tjenester innenfor
de rammer som er gitt, samt kontinuerlig søke bedre
og mer effektive måter å løse oppgavene på.

Ansvarsområde – interne tjenester
Interne tjenester:
• Avdelingen leverer interne tjenester til resten av
kommunens organisasjon, både på leder og ansatt
nivå.
• Blant annet innen lønn, personal, arkiv, IKT m.m.
• Strategisk orienterte oppgaver, herunder
lederutvikling, kompetanseutvikling, drift av
prosjekter, planlegging og rapportering

Ansvarsområde - eksterne tjenester
Tjenester som leveres til kommunens
innbyggere:

•
•
•

Biblioteket
Servicetorget, herunder skranke, sentralbord og
informasjonsarbeid
Saksbehandling av startlån, bostøtte, skjenke- og
serveringsbevilling, TT kort, parkeringstillatelse,
ledsagerbevis m.m

Innspill til budsjett 2016
Bibliotek:
Midler til aktiviteter i biblioteket
RFID brikker til bøker (og eventuelt til CD/DVD)
RFID arbeidsstasjon (benyttes til
utlån/innlevering/registrering av nytt materiale)
Servicetorg/IKT:
Oppgradering av kommunens hjemmeside og
intranett

Selvbetjent åpningstid i biblioteket
Det er ønskelig å vurdere om Søgne kommune skal innføre
selvbetjent åpningstid i biblioteket.

Selvbetjent åpningstid betyr at en har tilgang til å bruke
biblioteket utenfor betjent åpningstid.
Lånere slipper inn ved å skanne lånekortet i kortleseren
ved hovedinngangen og taste pinkode.
I den selvbetjente åpningstiden kan en vanligvis låne og
levere inn, hente reservert lånemateriale, lese
aviser/tidsskrifter og benytte leseplasser/grupperom, PC og
internett.

Utfordringer
Den største utfordringen i Administrasjonsavdelingen er:
• Avdelingen har mistet ett årsverk i Servicetorget
• Sårbarhet på grunn av få ansatte på hvert fagområde
• For lav bemanning innen personalområdet i forhold til
behov og etterspørsel
• Rett kompetanse
• Få ansatte å spille på når det gjelder utredninger, skriving
av saker, utviklingsarbeid etc.
Dette gjelder også i andre deler av
sentraladministrasjonen.

Konsekvenser
Internt:
• Avdelingens tjenester er svært viktige for driften av
kommunens organisasjon og de tjenestene som leveres.

•

Det er ledere og ansatte i Søgne kommune som påvirkes av
lav bemanning i avdelingen.

Eksternt:
• Kvaliteten på tjenestene som leveres direkte til kommunens
innbyggere påvirkes av om bemanningen er tilstrekkelig.
• Omdømme

Budsjettseminar
2.6 - 3.6. 2015

•Oppvekstområdet
•

«Det krever en landsby å oppdra et barn»

•

Dagbladet, 31.6.15

Oppmerksomhetsområder barnehage









Ca. 55/45 fordeling private/ kommunale plasser
Tydelig fokus på faglig innhold
Utvikle «signaturbarnehager»
Satsningen Inkluderende læringsmiljø
 Samarbeid PPT
Kvello-modellen
Omorganisering av spesialpedagogisk team
 Kompetanseheving

65

Driftsutgifter kommunal barnehageplass

Andel utgifter til tilrettelagte tiltak

Oppmerksomhetsområder barnehage









Ca. 55/45 fordeling private/ kommunale plasser
Tydelig fokus på faglig innhold
Utvikle «signaturbarnehager»
Satsningen Inkluderende læringsmiljø
 Samarbeid PPT
Kvello-modellen
Omorganisering av spesialpedagogisk team
 Kompetanseheving

68

Utgifter BV pr innbygger 0-17 år

Oppmerksomhetsområder kultur
 Implementere

Kulturstrategien
 Flytting og reetablering av «Open Mind»
 Flytting av Bygdemuseet på Lunde?
 SLT arbeid
 0-visjon
Omgjøres til fast samarbeid mellom
Fylket, Vennesla, Songdalen og
Søgne
70

Utgifter kultur pr innbygger

Utgifter aktivitetstilbud 6-18 år

Oppmerksomhetsområder kultur
 Implementere

Kulturstrategien
 Flytting og reetablering av «Open Mind»
 Flytting av Bygdemuseet på Lunde?
 SLT arbeid
 0-visjon
Omgjøres til fast samarbeid mellom
Fylket, Vennesla, Songdalen og
Søgne
73

Oppmerksomhetsområder PPT










Forutsigbare Logopedtjenester (behov for 0.6 stilling)
Fra individ til systemtenkning – «inkludering»
God psykisk helse – betydning for opplæring
Systematisk kompetanseutvikling
Opplæring av nytilsatte
Beholde og utvikle medarbeidere
Kompetanseutviklingsplan
Samarbeidsformer og rutiner – dokumentasjon?
God kvalitet på PPT-arbeidet
74

Andel elever spesialundervisning

Andel timer til spesialundervisning

Oppmerksomhetsområder PPT










Forutsigbare Logopedtjenester (behov for 0.6 stilling)
Fra individ til systemtenkning – «inkludering»
God psykisk helse – betydning for opplæring
Systematisk kompetanseutvikling
Opplæring av nytilsatte
Beholde og utvikle medarbeidere
Kompetanseutviklingsplan
Samarbeidsformer og rutiner – dokumentasjon?
God kvalitet på PPT-arbeidet
77

SKOLEN
En arena for
læring-utvikling-trivsel
for alle.

SFO – andel barn med plass

Oppmerksomhetsområder SFO
 Planlagt

og forutsigbart programinnhold
 Sammenhenger SFO – skole
 Samarbeid på tvers av SFO’ene
Spesielt i ferier

Kostnad pr elev

Andel lærere med lærerutdanning

83

Oppmerksomhetsområder skole







Inkluderende læringsmiljø
 Ungdomsskolesatsing fra 2015 – SKU (Skolebasert
kompetanseutv.)
 Klasseledelse
 Samarbeid PPT
Lesing – Systematisk opplæring
Tilbud til fremmedspråklige elever
 Flyktninger/ Arbeidsinnvandrere
Alternativ opplæringsarena
Opplegg for flinke elever
 Forsering av fag/ Heterogen gruppedeling

Oppmerksomhetsområder skole






Psykososialt læringsmiljø
 Verdistyring vs regelstyring
 Skolegårder med
elevinvolvering
”Trivselsleder” respekt
program barnetrinnet
”Alle har en psykisk helse”
program ungdomstrinnet



Tverrfaglig fokus –
skolehelsetjeneste
 Fast samarbeid –
bygge broer
 Øke helsetjenestens
aktivitet i oppvekst
 Utforske nye
samarbeid med
hjemmet

Oppmerksomhetsområder skole





Nye læremidler i engelsk, barnetrinnet
Økonomisk fleksibilitet til å forme opplæringstilbud til
ressurskrevende elever
 Kompetanseavdelingen
Opplæring i samisk

«Elever med lav selvfølelse tror at hele deres
egenverdi avhenger av hva de presterer. Det
er derfor viktig at barn og unge får et realistisk
bilde av seg selv, aksepterer seg selv og
opplever at en blir satt pris på for den en er».
Patric Glavin, Fvn 1.6.15

GJENNOMGÅR HELSE OG
OMSORG
• 3 pleie- og omsorgsenheter
• Hjemmetjenester
• Institusjonstjenster
• Psykisk helse og habilitering, størst budsjett og
•
•
•
•

antall ansatte
Helse
Kvalifiseringsenheten
NAV
I tillegg felles omsorg og forvaltningstjeneste

6 enhetsledere gjennomgår hver
enhet
• Hovedutfordring for enheten
• 2 av de viktigste satsingsområdene
• Hva kan nedprioriteres
• Hvordan jobber vår enhet med forebygging
og tidlig innsats.
• 1 case (eksempel) fra virkeligheten i min
enhet.

Hovedtrekk av utfordringer fremover
•
•
•

Omsorg 2020, utfordringer nasjonalt
Hvordan vi bruker ressurser i Søgne sammenlignet
med andre kommuner
Utfordringsbildet lokalt er også en del av det
nasjonale utfordringsbildet
• Demografi
• Demens
• Økte forventninger
• Folkehelse

Helse og omsorg 2014-regnskapet

FREMTIDENS
OMSORGSTJENESTE
• UTVIKLE FREMTIDENS HELSE- OG
•

OMSORGSTJENSTE SAMMEN MED BRUKER,
PASIENT OG PÅRØRENDE
EN FAGLIG STERK HELSE- OG
OMSORGSTJENESTE
• behov for faglig omstilling med endret og høyere
kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige
tilnærminger.

FREMTIDENS
OMSORGSTJENESTE
• MODERNE LOKALER OG BOFORMER
• Regjeringen satser derfor mange milliarder på
•

utbygging av nye og modernisering av gamle
sykehjem og omsorgsboliger.
DEN NYE HJEMMETJENESTEN
•
•

•

det er først og fremst hjemmesykepleien som vokser. Dette er et resultat av en tredobling av antallet
yngre brukere under 67 år. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene.
I tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og
poliklinisk behandling.
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har dermed fått nye brukergrupper
med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov

FREMTIDENS
OMSORGSTJENESTE
• FORNYELSE OG INNOVASJON
behov for å utforme nye løsninger ved å mobilisere
samfunnets samlede omsorgsressurser, ta i bruk ny
teknologi og nye faglige metoder og støtte lokalt
innovasjonsarbeid. Det er først og fremst
i kommunene innovasjons- og fornyingsarbeidet må
foregå. Regjeringen vil støtte kommunenes
egen innovasjonsevne og muligheter gjennom
forenkling av finansieringsordninger og ved
å sikre dokumentasjon og spredning av nye løsninger.

Kostra 2014 – pleie- og omsorg

Kostra 2014 - helse

Kostra 2014 - sosialtjenste

GENERELLE
UTFORDRINGSBILDET
• Det generelle utfordringsbildet frem mot 2040
•
•
•
•

Endringer i demografi og sykdomsbilde
Arbeidskraftutfordingen
Udekket finansieringsbehov
Økt etterspørsel og forventninger til helsetjenester

BOLIGBYGGING OGSÅ TILPASSET
ELDRE – NYE VESTNES I MANDAL

Oms.tilbudet må sees i sammenheng
med arealutvikling/bomiljøene

• Motvirke ensomhet
• Bygge opp under innbyggeres egne

ressurser
• Planlegge for en aldrende befolkning
• Nærmiljø med livsløpsstandarder.,også
uteområder
• Sikre trygghet og tilhørighet for flere
eldre.

DEMOGRAFISK UTVIKLING
•

Den demografiske utviklingen gir seg utslag i form
av
• økt andel eldre,
• mer komplekse sykdomstilstander i den eldste delen
av befolkningen og
• svekket aldersbæreevne.
Utfordring med å finansiere tjenester og skaffe
tilstrekkelig personell vil gi store
prioriteringsutfordringer innen helsevesenet og på
tvers av samfunnssektorer.

Innbyggere i Søgne 80 år og over
frem til 2040

Demensutvikling
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Bo hjemme så lenge som mulig
•

Få til gode strategier for at personer kan bo lengst
mulig hjemme og utsette de omfattende
omsorgstiltakene
• Boligløsninger og bomiljøer
• Robuste hjemmetjenester
• Dagsenterplasser
• Godt samarbeid med frivillige

Hva fagmiljøene sier om kostnader

• Institusjonstjeneste, kostnad ca. 1
mill. pr. bruker
• ¼ - hjemmetjeneste for å betjene
samme bruker
• 1/6 – hverdagsrehabilitering for å
betjene samme bruker

FOREBYGGING VS. TYNGRE
BEHANDLING

• Kommunene har sett en utvikling hvor
ressurskrevende tjenestene til unge brukere
krever stadig mer innsats og prioritet. Det
samme gjelder omfattende og komplekse
tjenester innenfor somatisk rehabilitering og
tjenester til innbyggere med alvorlige
psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og
atferdsproblematikk

Vi bruker ca. 50% av po-ressurser til
personer under 67 år
• Tilbud til pasientgrupper med langvarige og
komplekse behov, som nevnt over, utgjør allerede
en stor del av de samlede ressurser. Det brukes
mye ressurser på forholdsvis få personer. Dette er
ressurser som allerede i dag i stor utstrekning, får
prioritet framfor helsefremmende og forebyggende
oppgaver i primærhelsetjenesten.

Oppgaveoverføring fra
spesialisthelsetjenesten
• Ytterligere oppgaveoverføring fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene vil forverre
dette. Kommunene er en samfunnsaktør som har
begrensede muligheter til å hente ressurser til
primærhelsetjenesten fra andre ansvarsområder
med lovpålagte oppgaver

Prioriteringssituasjon
•

Kommunene er allerede i en vanskelig
prioriteringssituasjon når det gjelder å skaffe
handlingsrom tidsnok til å utvikle helsefremmende
og mestringsorienterte tiltak som utsetter behovet
for omfattende pleie- og omsorgstjenester til den
eldste delen av befolkningen. Økningen vil være
raskt voksende fra om lag 2020.

Nødvendigheten av forebygging
•
•
•

Psykiske- og sosiale problemer som fører til dropout fra skole og ekskludering fra inntektsgivende
aktiviteter krever forebyggende og tidlig innsats.
God effekt av disse tiltakene er nødvendig for å
unngå at konsekvensene av svikten i
aldersbæreevnen forsterkes ytterligere frem mot
2040
Vi må samarbeide på tvers av forvaltningsområder,
skole, helse, barnevern osv.

DROP-OUT-PROSJEKT SØGNE OG
SONGDALEN SAMMEN
• Forsøker å få til et samarbeid med Vest-Agder
•

Fylkeskommune, Søgne og Songdalen kommune
vedr. drop-out-prosjekt, «jobbskolen»,
Arbeidsgruppe nedsatt og søknad om
prosjektmidler sendes

Forebygging fortrenges av behandling

• Kommunene har erfaring med at
forebygging og tidlig innsats på alle
områder innen
primærhelsetjenesten fortrenges av
oppgaver som har karakter av
behandling, pleie- og omsorg og av
behov som fremstår hastepreget.

Nto. Økninger (3.558) i eksisterende
økonomiplan i 2016–helse og omsorg
• Årsvirkning helårlig introprogram
125
• Jordmorstillinger
420
• Hverdagsrehabilitering, ergo/fysio
100
• Helsesøstre
790
• Psykolog
300
• Utstyr institusjon
150
• Hjemmetjenesten, div. tiltak
723
• Utvide dagsentertilbud eldre
700
• Styrke rusarbeid
250

I tillegg revisjon av budsjett 2015
•

•
•

Hjemmetjenesten, kr 1 mill. – helårsvirkning 2 mill.
fra 2016 (en del av dette er i forrige lysbilde)
Psyk./hab. Kr 1 mill.
NAV/sosial, anslag merforbruk 1,8 mill. i 2015,
2016? (merforbruk i 2014 var 2,9 mill.).

Arbeid for sosialhjelp
•
•
•

Jobber med tilpassede løsninger for å få flest mulig
ut i jobb. Ca. 20 arbeid for sosialhjelp. Samarbeid
med enhetene viktig.
Også arbeid med å avklare statlige ytelser for en del
som går på sosialhjelp, Flere over fra sos.hjelp til
statlige ytelser
Fleksibilitet i tiltaksbruk og hva vi må gjøre av ulike
tiltak for å få færrest mulig på sosialhjelp.

utbyggingstiltak i omsorgstjenestene
1. Bygging av ett nytt sykehjemsrom i hvert
bofellesskap på Søgne Omsorgssenter, slik at
bokollektivene blir økt fra 7 til 8 plasser. Dette
gir 4 nye sykehjemsrom. I tillegg 3 rom, totalt 7
rom. Anbud ut i juni og bygging høst/vinter.
2. Utbygging av ca. 30 omsorgsboliger.
Mulighetsstudie arbeides med rett over
sommerferien før nærmere planlegging - 112,5
mill. kroner i 2015-2017.

Forts. endret rekkefølge investeringer
3. Utbygging av dagens kontoravdeling
(hjemmetjenesten og forvaltningstjenesten) til
flere korttidsplasser/avlastningsplasser – etter
økonomiplanperioden.
4. Vi har arkitektskisser til mulige ombygginger av
kontoravdeling og mulige kontorløsninger i
«taketg.» på Søgne Omsorgssenter, som en kan
komme tilbake til.

Private omsorgsboliger/leiligheter
•
•

Ønsker velkommen private løsninger.
Likevel må kommunen ta et selvstendig ansvar for
de sykeste og mest omsorgstrengende

Boligbehov sykehjemsplasser og
omsorgsboliger fremover
•

Har 93 omsorgsboliger og sykehjemsplasser
• Ansees tilstrekkelig med bygging av 7 nye + ca. 30
omsorgsboliger de nærmeste årene.
• Behov 2025 ca. 35 i tillegg med samme dekn.grad.
• Behov 2030 ytterligere ca. 50 i tillegg med samme
dekn.grad
• Behov 2040 ytterligere ca. 70 i tillegg med samme
dekningsgrad
• 2040: ca. 170 flere oms.boliger/sykehj.plasser, kan godt
samles på Tangvall i tilkn. til SOS

Øvrige boliger
•
•

Vi kommer tilbake til nærmere behov for boliger til
psykisk utviklingshemmede, rus/psykiatri,
utleieboliger, flyktningeboliger.
Viktig å få dette på plass i økonomiplanen, bl.a. i
forhold til Husbanken og planlegging videre.

Omsorgsteknologi
•

•
•

Får i Knutepunktet prosjektmidler for utvikling av
alarmmottak
Vi må utbygge de kommunale alarmene med
digiatale løsninger og investere fra kommunens
side.
For hver krone private investerer i «dubeditter», må
det offentlige investere 8-9 kroner.

Kvalifiseringsenheten og
Flyktningearbeid
• Langtidsvedtak på 20 flyktninger pr. år.
•

Kommer
tilbake til egen sak høsten 2015 om mottak av
flyktninger etter at arbeidsgruppen har arbeidet
nærmere med tiltak i ulike enheter.
Satser videre på ulike tiltak i kvalifiseringsenheten,
bla. PÅ-AN igjen, men noe redusert innsats.

Pleie og omsorg – fordeling over og
under 67 år
• Ca. 50% av utgiftene til personer over 67 år, dvs.
•

ca. kr 74 mill.
Ca. kr 74 mill. brukes til personer under 67 år.
• Får i rammetilskuddet kr 610.000 pr. psykisk
utviklingshemmet 16 år og over, dvs. kr
23.790.000 for 39 personer
• Får tilskudd til ress.krevende brukere, beregnet til
ca. kr 13 mill. for 2015. Sum for disse
ordningene er 36,8 mill., må dekke 37 mill. ved
øvrig skatt/rammetilskudd osv.

Oppsummering fra kommunalsjef helse og
omsorg

•

•
•
•

Stor satsing på tidlig innsats, forebyggende tiltak og
lavterskeltilbud – økning av helsebudsjettene.
Satse på en omfattende omsorgsboligutbygging ved
Søgne Omsorgssenter med kapasitetsreserver for
stor vekst av antall eldre om noen år.
Ikke å overta oppgaver som brukere klarer selv.
• Hverdagsrehabilitering.
Svært mye handler om trygghet og gode bo- og
bemanningsløsninger.

Presentasjon fra enhetene,
rekkefølge

• Helse
• Kvalifiseringsenheten
• NAV
• Hjemmetjeneste
• Psykisk helse/habilitering
• Institusjon

Helseenheten

Avdeling for fysioterapi og ergoterapi
7.2 årsverk
Avdeling for forebyggende helsetj.
8.0 årsverk
Familiesenter
2.0 årsverk
Frisklivssentral
0.4 årsverk
KOLS-koordinator
0.2 årsverk
Kreftkoordinator
0.2 årsverk
Enhetsleder/kommuneoverlege/
Folkehelsekoordinator/beredskap 1.3 årsverk

Hovedutfordringer
•
•
•
•
•

•

Pådriver for forebygging og venstreforskyvning
Folkehelse er «sektorovergripende»
Bidra til en god helseoversikt
Gjøre noe konkret med «sosial ulikhet i helse»
UngData 2012/2013

•
•
•

2 av 3 jenter misfornøyd med utseende
1 av 3 jenter har skadet seg selv minst en gang
1 av 2 jenter har siste uke følt at «alt er et slit»

Ressurskrevende brukere tidligere ut fra SSHF

2 viktige satsingsområder
•

•

Tidlig intervensjon av mange grunner:
• Lettere å løse problem når det ikke har vart lenge
• Reduserer sjansen for nye problem
• «Gyldne øyeblikk» må benyttes
• Familien den mest sentrale arena i folks liv
Utjevne sosiale forskjeller
• Utdanning trolig det mest sentrale punkt
• Det som skjer i familiene

Hva kan nedprioriteres?
• Mange ikke-lovpålagte oppgaver kan fjernes
•

Kutte all «særomsorg»

•

Heve «lista» for å få hjelp av:

•
•

• Kreftkoordinator, KOLS-koordinator, ………
• Fysioterapeut
• Ergoterapeut

Ikke gi b.h. med lite effekt (fysio til demente)
Mindre oppfølging av 3. og 8.-klassingene som
screenes

Elev i
videregående
skole
Mor rus - alkohol

Vurdert for
fosterhjem da han
var 6-7 år

Foreldre skilt 1112
Barna hos mor

PARALLELL: vi har
barn i Søgne som
har levd sine 7
første leveår i rus –
tross utallige
ansvarsgruppemøt
er – 7 år til?
Føler seg avvist av
biologiske foreldre

Case

Åpnet seg for
lærer i 8. klasse –
om mors voldelige
kjæreste
Kom i fosterhjem i
10. klasse = 15 år
med rusende mor
Nytt fosterhjem
1.vg
Problemer med å
ha fokus på skolen

Dette er en helt
naturlig reaksjon
på oppvekst i feil

Barnevernet til Familiesenteret i forrige runde:
«dere aner ikke
omfanget av
alkoholkonsumet»

Storebror - et casus
Far meldt seg ut
Mor drikker videre

Familiesenteret nå bedt
av barnevernet om å
bidra på ny

Flere innleggelser
på SSHF uten funn

Krenkede barn
blir ofte syke
voksne

«Venstreforskyvning» av ressurser
Hva må tilrettelegges?

•
•
•
•

•

MÅ ha mer stilling
Styrke jordmortjenesten
Styrke skolehelsetjenesten
Mer helsesøster
og/eller psykiatrisk
Jobbe mot barnehage og skole med:
• Foreldreveiledning (samspill) sykepleier og/eller
Familiesenter
• Barne- og ungdomsveiledning
Frisklivssentralen jobber mer mot «systemet» og
mot foreldregruppa
Mindre individuell oppfølging
Hverdagsrehabilitering
Heve lista for annen hjelp

«Venstreforskyvning» og SAMSPILL i
kommunen

•

•
•
•

Lærere/barnehageansatte tar videreutdanning i
«Psykososialt arbeid blant barn og unge»?
Helsefolk inn i oppvekstsektoren
Øke kunnskapen om utfordringsbildet og refleksjon
rundt mekanismene som kan ligge bak blant ALLE
som jobber i kommunen, men viktigst til alle som
bor i kommunen
4 minutter om hjernen vår og traumeforståelse

Sosial ulikhet i helse kan reduseres..
•
•
•
•

Med tiltak på helsestasjon + barnehage + skole
= arenaer der ALLE barn er
Våre folk besitter viktig kompetanse som bør ut i
oppvekstsektoren og til ALLE foreldre
Skal dette løses uten større budsjett – må noen
moderat til alvorlig «trengende» klare seg uten
dagens hjelp

Spørsmål?

Kvalifiseringsenheten
2.5.2015

Mål for enheten
• Vi vil være et sted der mennesker får utvikle seg, og vil
strekke oss mot å bli best på våre arbeidsområder

Hovedutfordringer:

•
•

•
•
•

Uforutsigbar inntekt/utgift knyttet planlagt aktivitet. Beholde mer av
integreringstilskuddet
Alle flyktninger skal over i arbeid, utdanning eller aktivitet etter endt
introduksjonsprogram. Språkkompetanse - strammere arbeidsmarked
Nok språk- og arbeidsplasser, spes. i kommunale enheter
Få lærlingeplasser – små stillinger for ferdig utdanna helsefagarbeidere
Ønsker kommunen å ha et voksenopplæringssenter i framtida?
-- BEHOV FOR «BUFFER» ---

Siden sist:
33
25?
19

nedleggelse av Bofelleskap for EM
tar studiekompetanse – 25 ferdig til våren
videre på høgskole/annen utdanning
har vært i På’an igjen: 10 er ute (flytta, i full jobb, andre i
andre tiltak/oppfølging). Mer helseutfordr./avklaringer
enn før, psykisk helse/rus. Flere på AAP, flere utenlandsk
opprinnelse.
15 på vei til fagbrev: Barne- og ungdom + Helsefag til jul
17 tatt vg1 helse- og oppvekstfag i høst og går nå vg2
8 oppnådd delmål i IOP og fått mulighet for bedre livskvalitet
11 foreldre deltatt på ICDP – foreldrekurs for flyktninger (de
fleste som en del av introprogrammet).
3 ansatte sertifisert for å holde ICDP- kurs for foreldre
20 bosatte flyktninger i 2014 – 14 fra Syria
2 interkommunale prosjekter med IMDistøtte

Viktigste satsningsområdene
• God inkludering av flyktninger i Søgne
• Bidra til at mennesker tar i bruk sine ressurser
•

og får utvikle seg (skole – jobb- kompetanse)
Godt arbeidsmiljø og felles fokus på innovasjon
og utvikling. KREATIVITET OG INNOVATIVE PLANER OG TILTAK
MED BRUKERN I SENTRUM

• Bidra inn fellesskapet med fokus på
forebygging

Evt. omprioriteringer:
Redusere aktivitet på «ikke pålagte oppgaver»
«På’an igjen»
 Redusere tilbudet på Basen ( nå ca. 70
elever/år)

Hvordan forebygge /tidlig innsats?
•

Vår virksomhet særpreges av forbyggende aktivitet ved at vi bidrar til at
mennesker får oppfylt sine drømmer, utvikler seg og skaper en framtid for
seg selv og sin familie. «Who you are make a different» Vygdtsky: «Litt
hjelp i tide» Livskvalitet og troen på egne ressurser og styrke.

HVA KAN GJØRE EN FORSKJELL ?

•
•

•
•
•
•

ET LAVTERSKELTILBUD INNEN PYSKISK HELSE (for flyktninger med traumatiske opplevelser og
andre)
FLERE ARBEIDSRETTA TILTAK/KURS I OG ETTER INTRODUKSJONSPROGRAMMET. NOK
SPRÅK- OG ARBEIDSPLASSER
LANGSIKTIG PLAN FOR TILGANG PÅ FLYKTNIGNEBOLIGER (Husbanken) OG GODE
NÆRMILJØTILTAK
NY HELHETLIG FLYKTNINGPLAN - ALLE TAR ET FELLES ANSVAR FOR INKLUDERING OG
BOSETTING.
FORELDREKURS/VEIELDNING FOR NYBAKTE FORELDRE
SIKRE ET ØKONOMISK GRUNNLAG FOR ET GODT VOKSENOPPLÆRINGSTILBUD PÅ
PRESTEGÅRDEN
• NYE LOKALER????(SAMMEN MED NY VGS….)

Case fra virkeligheten

NAV Søgne
Økonomiseminar 03.06.2015

Hovedutfordringer for NAV
•
•
•

En av NAVs hovedutfordringer for tiden er å holde
sosialhjelpsutbetalingene nede. Sterk fokus på
vilkårssetting- avh av arbeidsgrupper
Sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger- sprenger
budsjettet – tiltak på gang
Få mottakere av sosialhjelp over på «riktig» ytelse

2 av de viktigste satsningsområder for
NAV
• Stor satsning på å få brukere over på «riktig» ytelse.
•

Dette gjelder spesielt gjengangerne
Sosialhjelpen – Mottakere av sosialhjelp ut i aktivitet
i kommunen el. statlige tiltak. Sterk fokus på arbeid
først. Ny «opp av sofaen» lov fra 01.07.15.

Nedprioriteringer/omprioriteringer i
enheten
•
•

NAV er tilført ressurser for å kunne drive tettere
oppfølging av brukerne. Det må tilrettelegges at
disse ressursene blir videreført. Vi ser det nytter!
Omprioriteringer innen organiseringen av kontoret

Hvordan jobber vi med forebygging
og tidlig innsats
• Hatt runde i ungdomsskolene – siste runde før jul.
• Planlagt informasjonsrunde i klassene på Søgne
•

vgs august 2015
Ny organisering av oppfølging av sykemeldteforhindre frafall fra jobb

Case fra virkeligheten
•

•
•

Bruker har vært deltaker i kvalifiseringsprogrammet
der han har jobbet som sjåfør. NAV kontoret
v/rekrutteringsrådgiverne får inn oppdrag som sjåfør
for en transportbedrift i Krs. Brukers cv sendesintervju og jobb.
Langvarig rusmisbruker, nå rusfri og har hatt
oppfølging av Eiendomsgruppa. Langvarig
praksisplass ved gårdsdrift.
Langtids sosialhjelpsmottaker- vært i utallige
praksisplasser på statlige midler, men faller av. Får
tilbakemelding om at han ikke fungerer noe i

Økonomiseminar
3.juni 2015
Enhet for hjemmetjenester
v/Zeljka Matic

Hjemmetjenesten består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesykepleie sone øst og sone vest
Lundeveien aktivitetssenter
Praktisk bistand/hjemmehjelp
BPA
Demenskoordinator
Syn-/hørselskontakt
Trygghetsalarmansvarlig
Fagleder PDA
merkantil

Hovedutfordringer for enheten
•
•
•

Stadig økende antall brukere, spesielt demente
Flere brukere med omfattende hjelpebehov, både
medisinske og psykososiale
Nye oppgaver som følge av Samhandlingsreformen

De to viktigste satsingsområder
•
•

Øke bemanningen i hjemmetjenesten, ha en faglig
sterk tjeneste
Utvide tilbudet ved aktivitetssenteret til flere brukere
og/eller kveldsåpent

Hva kan nedprioriteres?
•
•

•
•

Alle oppgående brukere oppfordres til å gå til
legesenteret for å få sårskift
Bistand til dusj x 1 i uken, gis kun minimum av
nødvendig helsehjelp
Brukere som ønsker høyere standard på
pleietjenesten orienteres om at det finnes private
aktører på markedet
Redusere tilbudet på praktisk bistand- kun de mest
utsatte skal få det

Venstreforskyvning
•

Innføre hverdagsrehabilitering

•

Investere i velferdsteknologi

•

Eget mottak av trygghetsalarmer

•

Utvide tilbudet ved Aktivitetssenteret

Case 1 fra hjemmetjenesten
•
•
•
•

Bruker er en mann i begynnelsen av 70-årene
Han har sterk funksjonshemning både muskulært og
respiratorisk
Bor sammen med ektefelle som er yrkesaktiv
Hjelpebehovet er veldig omfattende og det er stort
behov for tilrettelegging i hjemmet

Case 1 fra hjemmetjenesten
•

Hva gjør hjemmetjenesten for bruker?

•

Hva kreves av kona? Hva kan vi forvente av henne?

•

Kan vi løse det på en annen måte?

•

Forventninger fra pårørende?

Case 2 fra hjemmetjenesten
•
•
•

•
•

Bruker er en dame rundt 45 år med alvorlig
kreftdiagnose.
Bor sammen med sin familie, hvorav en datter er
mindreårig
Mye smerteproblematikk, mestrer ikke de daglige
oppgavene i hjemmet
Det er behov for hjelp fra hjemmetjenesten, men vi
slipper nesten ikke til.
Kreftkoordinator er involvert i saken

Case 2 fra hjemmetjenesten
•
•
•
•

Hva gjør hjemmetjenesten?
Hva slags utfordringer møter vi og hvordan løser vi
disse?
Forventninger fra pårørende
Hvordan ivaretar vi bruker og pårørende, hva med
barnet?

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering

Voksne funksjonshemmede

•

Flere innbyggere over 18 år i årene som kommer
I snitt mer ressurskrevende brukere nå enn tidligere

•
•

•

Nødvendig med flere omsorgsboliger tilpasset brukernes behov
Nødvendig å utvide kommunalt dag- og aktivitetstilbud
- flere voksne med funksjonshemminger
- mindre sjanser for utvidet opplæring på videregående
- høyere krav til produktivitet ved Songvaar og andre arbeidstiltak
Det vil bli behov for mer personalressurs til disse tjenestene !

Funksjonshemmede barn / særlig tyngende omsorg

•
•
•

•

Jevn økning i etterspørsel og behov for avlastning.
( Viktig m.h.t forebygging av slitasje på familiene )
I snitt mer ressurskrevende brukere nå enn tidligere
Dagens avlastningslokaler begynner å merke presset. Både av
hensyn til lokaler og kontorer.
Utvidelse av lokaler trengs i kommende økonomiplanperiode.
Det vil bli behov for mer personalressurs til tjenesten !

Psykisk helsearbeid

•

•

De siste 3 årene har vi redusere innsatsen innen psykisk helsearbeid
for å opprettholde aktivitetsnivået innen rusarbeidet. Dette har vært
prioritert frem til nå.
Vi tror behovet for psykisk helsetjenester i kommunen vil øke fremover.

•

Samhandlingsreformen – hva skjer her ?
Vil samarbeidsavtaler og økonomi henge i hop?

•

Forebyggende virksomhet – hvilke strategi og prioriteringer skal
kommunen velge i forhold til omfang av behandling og rehabilitering ?

Rusarbeid

•
•
•

Hvordan prioritere – og hva skal vi ?
Hvordan bistå de som ikke vil eller evner å motta vår bistand?
«Tilskudds-spøkelset»

Vi tar brukergruppen seriøst, og vi bruker mer penger enn
budsjettert på rusarbeid:
Regnskap

2013 : Rusarb. og boligsosial oppfølging
2014 : Rusarb. og boligsosial oppfølging

3 806 000,3 365 800,-

Rev budsjett

2 195 000,00
2 411 300,00

Avvik
- 1 611 000
- 954 500

Resultatene krever prioritering.
Forslag som er spilt inn tidligere handler om nettopp dette

% avvik
173,00
139,58

Personalet
Svært gode skår på det aller meste i medarbeiderundersøkelsen.
Unntaket er fysiske arbeidsforhold.
Prioritert fokus nå: Botjenesten habilitering:

•
•
•

Snitt antall på jobb dagtid
Snitt antall på jobb kveldstid
Personalmøter

 Få kontorer.

: 6-7 personer
: 8 personer
: ca 30-35 personer

Ett kontor benyttes som spiserom

 Fellesstue benyttes som møterom
(Fellesstua er felles for beboere, og ikke skjermet for forbipasserende)

 Alle møter må holdes på området p.g.a nødvendig nærhet til flere beboere

«Nye» områder ... ?

Forebyggende arbeid – barn og unge og tidlig innsats generelt
• Hvordan gjør vi det…. ??
• Vi må unngå for store «spagatøvelser»
• Dilemma: Mer ressurser inn - eller nedprioritere noe?
Hva skal vi i så fall nedprioritere av eksisterende tiltak ?

Flyktninger
• Antas å ha helt andre og større traumeopplevelser enn vi er vant til
• Behov for nye tiltak innen området psykisk helse for å møte dette ?

Budsjettseminar 03.06.15
Kommunestyresalen Søgne Rådhus
Enhet for Institusjonstjenester
Anne Christin Høyem

Enheten utfører ”nødvendig helsehjelp” ved kommunale
institusjonstjenester
LOV: Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, Pasient- og bruker rettighetsloven §§ 2-1 og 41 ”nødvendig helsehjelp”, ”bor og oppholder seg i kommunen” og ”kvalitetskrav til tjenestentidspunkt og omfang”

Søgne omsorgssenter:
• Hoved – kjøkkenet
• Matombringing
• Vaskeritjenester
• Institusjonsrenhold
• Korttids/ Rehabiliteringsavdelingen, 13 plasser
• Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser, 2 plasser
• Bokollektiver for langtids/demente beboere, 28 plasser
Langenes Bokollektiv:
• Langtidsplasser for demente,14 plasser
Ikke lovpålagte oppgaver:
• Kantine Rådhuset og Maries kafe

Bokollektivene for langtids- og demente beboere
Kilde: Demensplan 2015. Søgne kommunes omsorgsplan 2011-2020

Søgne omsorgssenter 28 plasser og Langenes Bokollektiv 14 plasser

•
•
•
•
•
•
•

Juridisk enkeltvedtak. Oppholdsbetaling etter vederlagsforskriften
Lovpålagt tilbud til de mest pleietrengende og demente pasientene
Svært høy alder og tunge krevende pleieoppgaver
Beboeren skal oppleve at de er i et hjem
Det arbeides etter bo- terapeutiske prinsipper; glede/ livskvalitet/trivsel
Hotellfunksjoner
Døgnkontinuerlig drift med lav pleiefaktor - ressursrammer

Korttids/ Rehabiliteringsavdelingen, Søgne omsorgssenter
Kilde: Søgne kommunes omsorgsplan 2011-2020

•
•
•
•
•
•
•

Juridisk enkeltvedtak. Oppholdsbetaling etter vederlagsforskriften
13 plasser; rehabilitering, kartleggingsopphold, lindring, omsorg/livets slutt
Faglig komplekse og tidkrevende tjenester; utskrivningsklare fra spesialist
helsetjenesten
Flere yngre pasienter
”Motor” i helse- og omsorgstjenesten - dobling av innskrivninger
”Venteplasser” og avlastningsopphold; pårørende/særlig tyngende
omsorgsbyrder
Kommunal rehabilitering – tverrfaglig arbeidsmetode –
tjenestemottakerens mål

Case

En person, ca 30 år, får livstruende sykdom med hjertestans. Gift, har jobb og har
flere mindreårige barn. Etter sykehusopphold tildeles kommunal tjeneste;
korttids/rehabiliteringsopphold ved K/R avdelingen på SOS.
Rehabilitering på kommunalt nivå igangsettes ved tverrfaglig, systematisk og
målrettet arbeid. Fastlege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut
bidrar i gjenopptreningen - og med råd fra spesialisthelsetjenesten.
Pasientens mål vektlegges med utgangspunktet; «Hva er viktig for deg?» –
hovedmål og delmål – bygge på egne ressurser og mestringsevne.
Ektefelle, barn og familie involveres.
Hjelpemidler og hjemmesituasjon tilrettelegges.
Pasienten utskrives til eget hjem og er tilbake til et selvstendig liv.

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD), Søgne omsorgssenter
Lovhjemmel: Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 «sørge for – ansvar»
Kilde: Meld. St. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg» og
St. Meld. Nr. 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen - behandling/sted/tid

•
•
•
•
•
•
•

Bidrar til bedre pasientforløp - tjenester nærmere der pasienten bor
Skal være bedre / like godt som tilbud i spesialisthelsetjenesten
Samarbeid på tvers – kommunen og spesialisthelsetjeneste
Etablert i samarbeid med omsorgstjenesten i kommunen
Avtale med spesialisthelsetjenesten/ Sykehuset- viktige faglige kvalitetskrav
Etablert 2 ØHD ved SOS fom 15.05.13 (innfasingsperioden)
Fra 2016 plikter alle kommuner til å yte ØHD opphold

Case
En enslig kvinne over 80 år bor hjemme i kommunal bolig, noe hjemmetjenester.
Hun har en lettere forvirringstilstand, uklar og dårlig matlyst. Istedenfor at hun nå
blir innlagt på sykehuset legger legevaktlegen henne inn på ØHD plass på SOS,
72 timers opphold. Hun blir kartlagt via TILT, tidlig identifisering av livstruende
tilstand. Det blir tatt ernæringsstatus/screening som dokumenterer
underernæring. Hun har under oppholdet daglig tilsyn ved ØHD lege.
Etter endt ØHD opphold overføres hun så til korttids/ rehabiliteringsopphold. Hun
får nærings - tett kost. Matlysten kommer tilbake. Det utarbeides kostholdsplan. I
tverrfaglig nettverksmøte avtales videre oppfølging av pasienten hjemme med
matombringing.
Pårørende bor langt unna og er svært bekymret for at hun blir sendt hjem.

Ressurs rammer og uønsket deltid
K/R og ØHD må ha sykepleier 24/7/365 – faglig forsvarlighet krever to sykepleiere på
vaktene. Langtids/dementplassene har lav bemanning, pleiefaktor 0,75 – 0,80
Helhetskultur
• Pasienter/beboer - færre ansatte å forholde seg til
• Arbeidsgiver – kontinuitet blant ansatte
• Arbeidstaker - lønns- og ansettelsesforhold
Utfordring: Korte vakter - en uheldig nødvendighet. Det er ikke faglig forsvarlig å kun
ha tre ansatte på vakt på 14 helse- og omsorgstrengende pasienter og beboere.
Det må være fire ansatte på kveldsvakten i en kort periode når det er ekstra behov
for helsehjelp

Endring i Enheten for institusjonstjenester
Kilde: Meld. St. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg»

Aktuelt i 2016:
Kommunestyret har vedtatt utbygging og institusjonsdrift av 7 nye plasser ved
Søgne omsorgssenter. 1 rom ved korttids/rehabilitering avdelingen, 4
langtids/demensplasser i beboerbokollektivene og 2 pasientrom som brukes
fleksibelt mellom avdelingene

Utfordring:
Bemanningen må være faglig forsvarlig før rommene og beboerenhetene tas i bruk

Utredning: Rundskriv fra HOD 1-4/2015: «Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester»

Innovasjon i omsorg
Kilde: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Skape nytt - åpne fremtiden for nye muligheter

•
•
•
•
•
•

”Smått er godt” – anbefalt bofellesskap for demente med 6-8 beboere
Benytte velferdsteknologi i forbindelse med de nye plassene som bygges
ved Søgne omsorgssenter
Prøve ut forskjellige løsninger
Skaffe erfaringer som kan benyttes når det skal bygges nye
omsorgsboliger ved Søgne omsorgssenter
Tjenestemottakerne og pårørende blir kjent med nye hjelpemidler
Løsninger som kan egne seg også å etablere i egne hjem

Åtte prinsipper for en god omsorgstjeneste
Kilde: Meld. St. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg»

•
•
•
•
•
•

Helhetlig menneskesyn
Medbestemmelse, respekt og verdighet
Tilpasset brukernes individuelle behov
Viser respekt og omsorg for pårørende
Kompetente ledere og ansatte
Vektlegger helsefremmende aktivitet og
forebyggende tiltak
• Er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og
helhetlige tjenester
• Er lærende, innovativ og nyskapende

Hva gjør vi for å arbeide etter de åtte prinsippene?
Kompetanseløftet 2015 (2020)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetanseheving; UiA, samarbeid med Utviklingssentrene og sykehuset
Demensens ABC
Miljøbehandlingens ABC
Velferdsteknologiens ABC
Aktiv omsorg
Avansert sykepleie på kommunalt nivå
Hospitering på sykehusets ulike avdelinger
Helse- og omsorg i plan
Pasientsikkerhetskampanjen
Arbeide etter nasjonale retningslinjer for utøvelse av tjenestene
f.eks:
Forebygging og behandling av underernæring -Nasjonale retningslinjer, Helsedirektoratet
Forebygging og behandling av diabetes – Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging,
diagnostikk og behandling av diabetes, Helsedirektoratet

Aktiv omsorg
Kilde: Meld. St. 29 (2012–2013) «Morgendagens omsorg»

«Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et
helhetlig omsorgstilbud».
Tiltak:
Personalet vektlegger verdighet, glede, livskvalitet og bo- terapeutiske aktivitet for
beboerne sammen med bl a:
• Kulturelle spaserstokken,
• Frivilligsentralen
• Frivillige enkelt personer og organisasjoner
• Næringslivet (Sansehagene ved SOS og LBK)

Teknisk sektor
Eiendomsenheten
Ingeniørvesenet
Arealenheten
Brann og redning

Teknisk sektor
•
•
•

•

Hovedtrekk:
Ca. 75 ansatte
9 % av kommunens ansatte
9 % av kommunens netto driftsutgifter +
investeringer
? % av kommunens omdømme

Teknisk sektor
•
•
•
•
•

Utvikling:
Kommune i vekst
Viktig tyngdepunkt vest for Kristiansand
Store pågående planoppgaver: kommunedelplan
Tangvall, Leire-/Kjellandsheia, E-39 og Høllen +
utredning kommunereform
Forestående utbygging i skole- og helsesektor
Nøktern drift, men med noen muligheter for økte
inntekter

Teknisk sektor
Utfordring:
Styring av eiendomsportefølje og utviklingsfasen av
egne bygg
Manglende maler/standardiserte retningslinjer
Håndtering utbyggingsavtaler
Håndtering næringsutvikling
Kapasitetsutfordringer
Styring av uforutsette forhold som strøm,
brøyting/strøing, inntekter arealenheten

Økonomiseminar 2015
Eiendom
Ola Frøysland - Enhetsleder

Eiendom - ansatte
•
•

•
•
•
•

34 årsverk fordelt på 42 ansatte.
27 ansatte på renhold, 12 ansatte på drift/
vaktmestertjenester samt 3 i administrasjonen.
God relevant kompetanse på alle ansatte i enheten. 10
fagarbeidere samt 10 renholdere med fagbrev.
Vi har veldig fornøyde ansatte, på medarbeiderundersøkelse
2015 fikk vi en skår for enheten på 5,1 poeng (av 6,0)
Sykefravær: Enheten hadde et sykefravær i 2014 på 3,33%.
Snittet for kommunen var 6,23.
Enheten har jobbet målrettet med faglig og sosial utvikling
over mange år. Dette tror vi er grunnen til at vi har fornøyde
og produktive ansatte (med lavt sykefravær).

Eiendom – medarbeiderundersøkelsen
2015

Eiendom - oppgaver
•
•

•

Drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse
og tekniske installasjoner, vaktmestertjenester og
renhold.
Kommunen har ca. 70 000m² med bygningsmasse.
Vi har ca. 130 utleieboliger.
Ansvarlig for gjennomføring av kommunale
byggeprosjekter, både nybygg og renovering/
ombygging.

Eiendom - oppgaver
•
•
•
•

Forvalter kommunens bygningsmasse, kjøp, salg.
Ajourføring/ vedlikehold av kommunens FDVsystem (Famac)
Oppfølging innen utleie av kommunale boliger.
Oppfølging av egne og innleide håndverkere.

Eiendom – Ekstrabevilgning investeringer
(2013-2015)

•
•
•
•

Skole:
Kultur:
Omsorg/ helse:
Andre bygg

ca 10 mill
ca. 2 mill
ca. 2 mill
ca. 1 mill

Eiendom - innkjøp
•

Lov om offentlige anskaffelser:
• Arbeidskrevende for administrasjonen
• Gir ikke optimal styringsform
• Krever kompetanse på innkjøp
• Knutepunkt har inngått rammeavtale med Odin
Prosjekt på bistand med offentlige innkjøp. hake,
kostnad.

Eiendom Innføring av rutiner for prosjektstyring
• Kommunens rutiner for gjennomføring av

•
•

prosjekter er uklare.
Jobber med å utarbeide et standardisert
rammeverk med rutiner for gjennomføring
av byggeprosjekter – fra ide, forprosjekt til
ferdig bygg.
Byggeprosjekter deles i tydelig definerte
faser. Tidligfase m/ beskrivelse av ide/
behov – prosessen «eies» da av enheten
som har behov.

Eiendom – Prosjekt/ byggeledelse
•

•
•
•

Kommunen har mange og store byggeprosjekter på
gang.
I perioden 2015-2018 er det avsatt 394 mill. til
investeringer i kommunale bygg.
Vi er veldig sårbar for sykefravær etc.
Utfordring med kapasitet i forhold til fremdrift i en del
prosjekter.

Eiendom – Prosjekt/ byggeledelse
•

•

Viktig med god prosjektoppfølging i byggeprosjekter,
Dette i forhold til gode og forsvarlige interne
prosesser samt til kvalitet og økonomi i
utførelsesfasen.

På eiendom så har vi ca. 1 stilling til bygge/
prosjektledelse/ administrativ ledelse.

Økonomiseminar 2015
Ingeniørvesenet
Økonomiseminar
2015
Økonomiseminar
2015
Leverandør av de «hemmelige» tjenestene………
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet
av de «hemmelige» tjenestene………
Paal M.Leverandør
Kristensen
-M.Enhetsleder
Leverandør avPaal
de «hemmelige»
Kristensentjenestene………
- Enhetsleder

Paal M. Kristensen - Enhetsleder

Hvem er vi?
•
•
•
•
•

18 ansatte og 17,3 årsverk: 5 rådhuset, 3 Høllen RA, 10 Høllen vest –
alle fortsatt menn.
Gjennomsnittsalder er 52 år. 16 års erfaring i snitt og 317 år samlet
ansiennitet i kommunen = svært stabil gjeng. Eldste 67 og yngste 23 år.
I 2015 har vi 7 ansatte 62+ - 1 går av 1/7, 1 går 31/12 og 1 trolig sommer
2016. Vi er midt i et generasjonskifte….
Mange viktige ansvarsområder: Vannforsyning, avløpstransport,
avløpsrenseanlegg, slamtømming, veg/sentrum/plasser, havn/kai, parkog idrettsanlegg, grøntområder, friluftsområder, skjærgårdspark.
Alle 11.000 innbyggere er våre kunder + mange hytteeiere.

Ingeniørvesenet –
Medarbeiderundersøkelse 2015

Ingeniørvesenet – Bruker 2014/2012

Ingeniørvesenet – økonomi 2015
Status:
• Pr. 1. tertial har vi et overskudd i hovedsak pga mindre brøyting/strøing.
650.000 foreslås tilbakeført.
• Overskudd ift budsjett på selvkost. Gebyr må justeres ned noe i neste
periode iht generasjonsprinsippet.
• Svært sesong- og væravhengig enhet betyr usikkerhet rundt våre
overslag. Men vi antar balanse på året ift rammeområdene.
• Ikke lønnsensitiv enhet.
• Vedlikehold og tiltak ift stadion, Høllen mv satt på vent ift reguleringer.

Ingeniørvesenet - utfordringer
•
•
•

Sårbare ift at vi er få ansatte ingeniører innen flere viktige og
samfunnskritiske tekniske fag. Sykdom, permisjoner mv
Vi er i et generasjonsskifte hvor 40 % (7) av arbeidstokken går av på
pensjon innen 2018.
Må rekruttere dyktige fagfolk som vil stå i stillingen, for å kunne holde en
forsvarlig drift av viktig infrastruktur i kommunen.

BedreVA 2012- Vannforsyning

Vann gebyr

Bedre VA 2012 - Avløp

Avløp gebyr

Ingeniørvesenet – økonomi 2016 =>
Fremtidige satsinger:
• Hovedplaner må rulleres ift tiltak og økonomi:
• Reservevannverk – 15 millioner?
• Redusere innlekk og lekkasjer – noen millioner hvert år.
• Nytt kloakkrenseanlegg – 100 millioner? (ca 60 % på Søgne)
• Tilkoble sentrumsnære boliger til kloakk– Berge/Stausland/Klepland
mv
• Tidligere hovedplaner har vært for ambisiøse. Stort etterslep.
• Oppgaver og prosjekt må tilpasses vår ingeniørkapasitet.
• Revidere normaler ift veg, vann, avløp, idrett/grønt mv
• Innkjøp av konsulent til byggeledelse er en utfordring, da det også skal
utøves myndighet.

Takk for oss……

Arealenheten
•
•
•
•

•

18 ansatte - myndighetsutøvelse
Plan, byggesak, oppmåling, GIS, miljø og landbruk.
Har hatt «romslige» budsjett pga. vakante stillinger.
I dag er alle stillingene besatt og det meste av
budsjettet er bundet i lønnskostnader.
Utfordringer: for lite kapasitet på landbruk og
arealplanlegging

Arealenheten
•
•
•
•
•

Omdisponert ½ stilling til landbruk
Dreining fra byggesak til plan.
Har økt kapasiteten på plan. Ryddet opp i gamle
planer og driver egne planer.
Flere store planer gir ikke inntekter. KDP Tangvall,
områdeplaner Kjellandsheia, regulering Høllen
Fortsatt mange planer vi ønsker å gjøre noe med

Medarbeiderundersøkelse
2015

2013

2011

Organisering av arbeidet

4,4

4,3

3,8

Innhold i jobben

4,6

4,1

4,6

Fysiske arbeidsforhold

5,4

1,7

3,1

Samarbeid og trivsel med kolleger

4,8

4,7

4,8

Mobbing diskriminering og varsling

4,4

4,2

4,1

Nærmeste leder

4,4

4,2

3,9

Overordnet ledelse

4,1

3,1

3,3

Faglig og personlig utvikling

4,5

4,2

4,1

Lønns- og arbeidstids-ordninger

4,2

4,3

4,3

Stolthet over egen arbeidsplass

4,3

4,1

3,3

Helhetsvurdering

4,6

3,8

3,7

Økonomi
•
•
•
•

Underskudd i 1. tertial, forventet underskudd 1,5
mill. pga. mindre inntekter på byggesak.
Fra 2016: selvkost på plan, byggesak og oppmåling
Kan gi 2 – 3 mill. i økte inntekter
Endringer i byggesaksreglene fra 1. juli. Usikkert
hvordan de vil slå ut.

Plangebyr
•
•
•
•
•

Kristiansand: 110.000 (+10 kr/kvm bruksareal)
Vennesla:
51.500 (+ etter antall boenheter)
Lillesand:
99.000 (+ 10 kr/kvm bruksareal)
Songdalen:
60.000 (+ 10 kr/kvm bruksareal)
Søgne:
22.903 (+ 8 kr/kvm bruksareal)

•
•

Søgne bør ligge på omtrent samme nivå
Kan ha ulik sats på mindre endring

